
 
 
 
 

EMPOWER! Kids & Teens: Slim leren, Slim leven 
 
Zit je kind niet lekker in zijn vel? Heeft je puber moeite met huiswerk, plannen, 
leren? Wil je als ouder helpen, maar weet je niet goed hoe? Dan ben je bij 
EMPOWER! aan het juiste adres. Vanuit enthousiasme en betrokkenheid leer ik 
jongeren tussen 9 en 19 jaar hoe ze zelfstandig en onder eigen 
verantwoordelijkheid hun schoolwerk én hun leven kunnen managen. Zo 
ontwikkelen ze zelfvertrouwen en zelfsturing, en kunnen ouders de switch maken 
van helpen naar begeleiden.  
 
Ik ben Emily Smit, trotse moeder van drie jongens waarvan er twee op de middelbare 
school zitten. Dat de overgang naar de middelbare een grote stap is, heb ik vooral gezien 
bij mijn oudste. Het eerste jaar was lastig; in het tweede jaar liep hij vast. Ik wist niet goed 
hoe ik hem kon helpen. Voor mij was dat een reden om - na jarenlang als Communicatie 
Adviseur te hebben gewerkt bij verschillende multinationals- een reeks opleidingen te gaan 
volgen die gericht zijn op het coachen van kinderen en pubers. Dat resulteerde uiteindelijk 
in het oprichten van EMPOWER! Kids & Teens.  
 
Mooi totaalpakket 
In 2016 voltooide ik de opleiding tot jongerencoach bij BGL Opleidingen, en volgde ik de 
opleiding tot all-in-one trainer “Snel leren = leuk leren” bij Time 2 Control. All-in-one, 
omdat ik me richt op kinderen van 9-19 jaar én hun ouders. Een mooi totaalpakket. Ze 
leren meer en makkelijker leren in minder tijd. Had ik dit vroeger maar geweten; dan was 
mijn eigen middelbareschooltijd een stúk soepeler verlopen!  
 
Andere rol ouders 
Ik geloof dat jongeren alles in zich hebben om hun doelen te kunnen bereiken. Soms weten 
ze alleen nog even niet hóe, en kleine obstakels lijken soms levensgroot. Sparren met een 
coach kan helpen om dingen weer in het juiste perspectief te zien. Praten met je ouders 
natuurlijk ook. Als ouder kun je je kind écht verder helpen met het vinden van zijn eigen 
weg, maar dat vraagt om een andere rol dan je voorheen misschien gewend was. Niet 
helpend, niet sturend, maar coachend. Hoe doe je dat? Wat werkt en wat niet? Bij 
EMPOWER! Kun je terecht voor coaching en advies op het gebied van zelfvertrouwen, leren, 
motivatie, profiel- en studiekeuze.  
 
Zelf de regie 
Met mijn oudste gaat het inmiddels goed. Hij weet hoe hij zijn huiswerk kan managen en is 
happy. Zelfvertrouwen en zelfsturing, daar gaat het me om. Ik bied jongeren handvatten 
om zelf de regie te nemen, en bewust keuzes te maken voor hun eigen toekomst. Slim te 
leren én Slim te leven dus! Want een fijne middelbareschooltijd, goed contact met hun 
ouders en betere resultaten; dat gun ik álle kids & teens!  
 
Meer informatie: www.empowerkidsteens.nl 
 


